
            Greenwood International School                                           Course Description  

                   Department of Arabic                                                                              2018-2019 

 

 

1 
 

Course Title:      

Head of Department: Dr. Ibrahim Ghannam  

Teacher(s) + e-mail: 

 mohamed.w@greenwood.sch.ae   -   محمد عبد الوهاب 

 hanan.j@@greenwood.sch.ae    -حنان الجيتاوي 

إبراهيم  شادي    -     shadi.i@greenwood.sch.ae 

Cycle/Division:  

Grade Level: 8 

Credit Unit: 200 m 

Duration:  طول العام 

Course Prerequisites:   

 

Department’s 

Vision: 

  تطلع قسم المواد العربية إلى أن يكون متميزا يخرج كفاءات علمية متميزة في مجال

 . اللغة العربية

Department’s 

Mission: 

 في المحافظة على اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، واالهتمام بها وتعزيز قيمتها  اإلسهام

في نفوس أبنائها وإعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجال اللغة العربية وآدابها ، 

  الذين يخدمون وطنهم ودينهم ولغتهم وأمتهم .  

 

COURSE DESCRIPTION: 
التعليمّية،انبثق اإلطار العام لمعايير مناهج اللّغة العربية المطّورة الذي  انطالقًا من رؤية دولة اإلمارات العربية المتّحدة وإستراتيجيّاتها

ة المعلومات ، تّم إعداده وفق معايير عالميّة ترّكز بطريقة تراكميّة واعيّة على مهارات القرن الحادي والعشرين ، ومهارات تقنيّ 

 .والمهارات الحياتيّة ، ومفاهيم التنمية المستديمة واكتساب اتجاهات وقيم تتعلّق بمجاالت المواطنة واالنتماء وتقدير العمل واالبتكار

غوّي والمنهج المطّور يعتبر محور التعلّم اللّغوّي ، ومصدًرا لزيادة خبرات الطالب وتعميقها بما في ذلك من مواقف للتفاعل اللّ 

 ومواضيع تلبّي احتياجاته وميوله.

قيّة، كما حرص على تنمية القدرات التحليليّة والنقديّة والتقييميّة واإلبداعيّة لدى الطالب، ولم يغفل جانب تدعيم القيم الدينيّة واألخال

 والتحفيز على إنجاز نصوص شفهيّة وكتابيّة وفق المعايير اللّغويّة السليمة.
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GENERAL COURSE LEARNING OBJECTIVES: 

 .يبين المتعلّم المعنى اإلجمالي للنص الشعري، موضًحا الفكرة الرئيسة والفكر الجزئية والتفاصيل المساندة فيه 

 .يُفسر المتعلّم كلمات النص الشعري وجمله، مستنتًجا الدالالت التعبيرية )اإليحائية( فيه 

 رتين رئيستين أو أكثر أو وجهات النظر الرئيسة في نص أدبي واحد، مستدالً بالتفاصيل النصية.يُحّدد المتعلّم كيفية ارتباط فك 

 .يُحلّل المتعلّم النصوص الشعرية في سياقها التاريخي، واالجتماعي 

 ي الرواية.يُحّدد المتعلّم األحداث التي تطور الحبكة، موضًحا كيف يُفسر كل حدث األفعال الماضية أو المستقبلية للشخصيات ف 

  يُحلّل المتعلّم الشخصيات من خالل أفكارها وأقوالها وأفعالها، ومن خالل أقوال الشخصيات األخرى عنها، مستخدًما

 الوسائط الرقمية، مستدالً على ما يعرضه بأدلة من النص.

 النص، مقارنًا بين  يتتبع المتعلّم السرد والوصف والحوار في القصص التي يقرؤها موضًحا الوظائف التي تؤديها في

 مجموعة من القصص المختلفة من حيث الفروق في توظيف لغة السرد والوصف والحوار ك ونوًعا.

  يقارن المتعلّم بين نصين أدبيين )قديم وحديث(، يشتركان في موضوع واحد من حيث المعجم واللغة واألسلوب، مقدًما

 عنهما نصوًصا أخرى تظهر تطوًرا في الفهم.

 ًدا االختالفات في األسلوب واختيار الكلمات، رابًطا تلك االختالفات بسياقاتها التاريخية.يُحلّل ال  متعلّم نصين أدبيين )قديم وحديث( محّدِّ

  يُوّضح المتعلّم مدى انعكاس تحويل القصة األصلية إلى )فيلم( مصور) سينمائيًّا ( أو مؤّدى مسرحيًّا، ومدى انحرافه عن

 قيّم اختيارات كاتب )السيناريو( أو الكاتب المسرحي، والمخرج والممثلين.النص األصلي للقصة، وي

  يُحلّل المتعلّم كيف تعتمد األعمال األدبية الحديثة على الفكر الرئيسة وأنماط األحداث وأنواع الشخصيات الحقيقية والخيالية

 تجديدها.قصائد..(، واصفًا كيف تم  -المستمدة من األعمال التاريخية واألدبية )قصص

  ( بيتًا أو  12 - 10( نصوص ) من أدب العصر األموي والعباسي، والحديث، والمعاصر( تتألف من ) 6يحفظ المتعلّم )

 سطًرا من الشعر العمودي وشعر التفعيلة، تدور موضوعاتها عن ما يناسب المرحلة في المجاالت المختلفة.

 لمعلومات الصريحة والضمنية، مستشهًدا بمصادر متعددة من األدلة التي تدعم يُحّدد المتعلّم الفكر الرئيسة للنص بعد تحليله ا

 تحليله، مثل: )إحصاءات وأرقام، تجارب، مواقف(.

 .يلّخص المتعلّم النص بموضوعية، ناقالً غاية الكاتب بدقة، ذاكًرا نقاًطا محددة رئيسة قدمها المؤلف لدعم غايته 

 ًدا يصف المتعلّم بالتفصيل كيف عرض المؤل ف فكرتين رئيستين أو أكثر في النص، مستدالً بأمثلة توضح وصفه، محّدِّ

 العالقات بين الفكر التي وصفها.

 ،)ًدا العالقات بين المفردات ) التضاد، الترادف، التجانس ا معلوماتيًّا مبنيًّا على المقابلة والمقارنة، محّدِّ  يُحلّل المتعلّم نصًّ

 قات، ودورها في نقل المعنى أو االنحراف عنه.شارًحا غايات استخدام هذه العال

 .يقيّم المتعلّم استخدام المؤلف لتراكيب الجمل، ودورها في تطوير المفاهيم الرئيسة لفقرة محددة 

  يُحّدد المتعلّم أوجه التشابه واالختالف في أسلوب عرض وجهة النظر )اإلقناع، التأريخ لألحداث، الوصف، الشرح( بين

 واحد.نصين عن موضوع 



            Greenwood International School                                           Course Description  

                   Department of Arabic                                                                              2018-2019 

 

 

3 
 

  )...يقيّم المتعلّم سلبيات وإيجابيات استخدام وسائل مختلفة مثل: )نص مطبوع، رسوم بيانية، مقاطع فيديو، ووسائط متعددة

 من حيث تقديم المعلومات عن موضوع محدد.

 .يقيّم المتعلّم األدلة الداعمة للفكرة، مبينًا مدى دقتها، مقترًحا بدائل آلراء لم تعجبه في النص 

 المتعلّم حلوالً لمشكالت حياتية في ضوء معلومات قرأها. يقترح 

  يخطط المتعلّم مستقالً أو بالتعاون مع اآلخرين إلجراء مشروعات بحثية مركزة على موضوعات من ضمن اهتماماته أو

 ذات صلة بالمقررات الدراسية من خالل وضع أسئلة البحث المالئمة.

  المادة المرجعية،معلقا على النتائج.يُطبّق المتعلّم إستراتيجيات البحث عن 

  يبحث بفاعلية عن المعلومات المتصلة بموضوع بحثه من مصادر )مطبوعة، رقمية( متعددة، ومن المقابالت، ويُجيب عن

 أسئلة البحث. معتمًدا على التوثيق المنهجي الدقيق.

 .يعرض المتعلّم النتائج طباعة وبوسائط متعددة، موثقًا المصادر والمراجع 

  يكتب المتعلّم نصوًصا تعكس وجهة نظر متماسكة، وأدلة منطقية، ونهاية واضحة موظفًا في كتابته التماسك النصي بين

 الفقرات من خالل عبارات انتقالية مناسبة وصحيحة.

 .يدعم المتعلّم وجهة نظره باقتباسات، وآراء أصحاب االختصاص، والمقارنات واإلحصائيات، وغيرها 

 يجية تسجيل الملحوظات والتخطيط والتظليل والتلخيص؛ ليُنّظم مسوداته قبيل تبييضها مطبقًا آليات المراجعة يستخدم إسترات

 والتقويم على ما يُنتجه من نصوص مستخدًما مقياًسا للكتابة.

 (، وصف يكتب سيًرا غيرية أو ذاتية ونصوًصا سردية أخرى مطبقًا إستراتيجيات السرد والحوار، والوصف )فيزيائي مادي

 الخلفية، المقارنة بين الشخصيات.

  يكتب نصوًصا تفسيرية ) إيضاحية(  ) وصف، شرح، مقارنة ومقابلة، مشكلة وحل( ، يعرض وجهة نظره في القضية التي

 يتناولها، ويُقّدم أدلة مقنعة وأمثلة.

  في النص من تقنيات وأفكار، داع يكتب استجابات شخصيّة للنصوص األدبية التي يقرؤها، ويربط بين استجابته للنص وما

 أحكامه بأدلة من النص، أو من نصوص أخرى للكاتب نفسه.

  ًعا يكتب المتعلّم ورقة بحثية عن فكرة أو قضية مهمة، يصوغ فرضية عن الموضوع مسجالً األفكار المهمة والمفاهيم، منّوِّ

 في المصادر والمراجع.

 ية ما داعًما وجهة نظره باألدلة واألمثلة من مصادر مختلفة: الكتب، الخبرة يكتب نصوًصا إقناعية، يُقّدم وجهة نظره في قض

 الشخصيّة، تجارب اآلخرين.

 .يكتب وثائق رسمية،من مثل الرسائل، ومستندات طلب رسمي، ويُقّدم المعلومات بدقة وإيجاز ووضوح 

 نية المناسبة.يستخدم المتعلّم القواميس والموسوعات، وغيرهامن المصادر والمواقع اإللكترو 

 .يُشارك بكتاباته ونتاجات بعض المؤلفين مع اآلخرين من خالل المجالت والصحف، ووسائل رقمية أخرى 

  الحجج  -مقاالً...(  ويقّوم مصداقية الشخصيات  -وجهة نظر  -خيالية  -يستوعب المتعلّم المادة المسموعة )قصة واقعية- 

 ل أحكام مدعومة بأدلة مقنعة.األسلوب من خال -تنظيم الفكر أو األحداث 
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  يُقّدم المتعلّم عرًضا شفويًّا منظ عن مشكلة أو ظاهرة يعرض فيه األسباب والنتائج مقترًحا ح أو أكثر، مستخدًما

 إستراتيجيات الكالم المتضمنة: ضبط التنغيم ووضوح الصوت وتوقيت الكالم واالتصال البصري.

 رة اجتماعية أو موضوع معلوماتي بطريقة واضحة منطقية، موظفًا الكلمات المتنوعة يُقّدم المتعلّم عرًضا تقديميًّا عن ظاه

 وتشمل: )استخدام اللغة المجازية(.

  يُعبر المتعلّم عن وجهة نظره تجاه أفكار وآراء متعددة موضًحا الدالالت المباشرة وغير المباشرة التي أوردها المتحدث أو

 وردت في المادة المسموعة.

 متعلّم تلخيًصا شفويًّا لمقال أو كتيب أو إعالن تجاري يُحّدد فيه الغاية ووجهات النظر المقدمة بأشكال شفوية أو مرئية يُقّدم ال

باستخدام الوسائط المتعددة/ الوسائل الرقمية، ويقيّم ما إذا كانت المعلومات تحتوي على حوافز اجتماعية وتجارية وسياسية 

 أو حوافز أخرى.

  ّا معلوماتيًّا بأشكال مرئية أو باستخدام الوسائط المتعددة / الوسائل الرقمية شارًحا كيف تسهم في توضيح الموضوع.يُحلّل المتعل  م نصًّ

 .يستبدل المتعلّم بالكلمات الجديدة في نص قديم كلمات مألوفة فصيحة 

 .يُفسر المتعلّم أسماء وأفعاالً بمرادفاتها وأضدادها 

 ات من خالل جذورها واشتقاقاتها.يُميّز المتعلّم معاني الكلم 

 .يُفسر المتعلّم الكلمات مستعينًا بالمعجم الورقي والرقمي، ويستخدمها في سياقات تعزز معناها 

 .).يُحّدد المتعلّم المعاني المعجمية واالصطالحية لكلمات اقتصادية )مصرف، صفقة، االدخار 

  بجذرها.يُحّدد المتعلّم معاني الكلمات المشتقة مستعينًا 

 .)..يُفسر المتعلّم الكلمات المنحوتة والمركبة تركيبًا مزجيًا ) حضرموت، عربسات، عبشمي 

 .يبوب المصطلحات العلمية وفق مجاالتها ) طب، هندسة، فلك.....( ويفسرها 

 .يُفسر المتعلّم مصطلحات علمية في مجال العلوم اإلنسانية 

 لسياقات النصوص المعلوماتيّة." بةالمتعلّم المصطلحات العلمية المناس ّسر"يُف 

 .يتعّرف المتعلّم المفعول له، ويعربه إعرابًا صحيًحا، ويُوّظفه في مواقف حياتية 

 .يتعّرف المتعلّم الحال مفردة وجملة، ويعربهما،ويُوّظفهما في مواقف حياتية 

 .يتعّرف المتعلّم األسماء الخمسة، ويعربها، ويُوّظفها في مواقف حياتية 

 المتعلّم األفعال الخمسة،ويعربها رفعًا ونصبًا وجزًما، ويُوّظفها في مواقف حياتية. يتعّرف 

 بين اإلضافة والنَّعت، ويُوّظف ُركني اإلضافة في مواقف حياتية." "يتعّرف المتعلّم ركني اإلضافة، ويعربهما، و يُميّز 

 مزيد والمزيد إلى مجّرٍد." "يتعّرف المتعلّم المجرد والمزيد، ويعن المجرد إلى 

 .يتعّرف المتعلّم الجامد والمشتق، و يُميّز بينهما 

 نصوص مختلفة، ويُوّظفها في مواقف حياتية." "يُميّز المتعلّم المصادر الثالثية وغير الثالثية في 

 .يكتب المتعلّم الكلمات التي يخالف رسمها نطقها 

 همزة الوصل والقطع رس صحيًحا." لى"يكتب المتعلّم همزة االستفهام عند دخولها ع 

  يستخدم المتعلّم عالمات الترقيم )عالمة االستفهام، النقطة، الفاصلة، عالمة التعجب، النقطتان الرأسيتان، القوسان، عالمتا

 ، الفاصلة المنقوطة، النقاط األفقية... ثالث نقاط( استخداًما صحيًحا.- -التنصيص " "، عالمة االعتراض 

 علّم ما االستفهامية متصلة بحرف الجر كتابة صحيحة.يكتب المت 

 ،موضًحا مواطن الجمال، ويُنتجهما في جمل من إنشائه." "يتعّرف المتعلّم التشبيه المرسل والمؤكد، ويُحلّله 
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 فقرات مطعمة بنصوص مضمنة ومقتبسة." "يتعّرف المتعلّم معنى التضمين واالقتباس، ويُنتج 

  المفصل، والمجمل، موضًحا مواطن الجمال، ويُنتجهما في جمل من إنشائه.يتعّرف المتعلّم التشبيه 

I.  

STANDARDS/BENCHMARKS: 
 

 ي أن يُحّدد المتعلّم الفكر الرئيسة والتفاصيل المساندة التي تسهم في توضيح الفكرة الرئيسة، أو الرسالة العامة، أو الدروس المقدمة ف

 النصوص األدبية.

  جوانب معينة في النصوص األدبية ويفهمها، ويُحلّل عناصر النص وخيارات المؤلفين في اختيار الكلمات واألساليب "أن يُحّدد المتعلّم

 األدبية المناسبة لنصوصهم."

  لفكرة اأن يقرأ المتعلّم نصوًصا شعرية وأعماالً نثرية متنوعة ويُحلّلها ويقيّمها، ويدمج الفكر المقدمة فيها؛ لبناء معرفة وفهم جديدين عن

 المحورية، والرسائل المتضمنة في األعمال األدبية.

 أن يقرأ المتعلّم النص المعلوماتي بعمق وشمولية ، ويُحّدد الفكرة المركزية والفكر الرئيسة، ويستنتج العالقات ضمن النص الواحد وبين 

 النصوص المختلفة.

  ،ويقيّم الطرائق التي تساهم فيها تراكيب الجمل في بناء النص، وأساليب عرض "أن يُحلّل المتعلّم عناصر النص واختيار الكاتب للكلمات

 وجهة النظر، أو طريقة كتابة النص وطباعته."

 ،وينقد ما جاء فيه من معارف وآراء، ويبني خبرات جديدة ليُوّظفها في نتاجات متنوعة." "أن يتب وظيفة النص من خالل الوسائط المختلفة 

 موضوعات كتابية تستند إلى أغراض محددة تظهر فهمه بالمادة التي يبحث عنها وتتناسب  ن المعلومات، ويُطبّقها في"أن يبحث المتعلّم ع

 مع غرض الكتابة وطبيعتها."

 أن يكتب المتعلّم نصوًصا تعبر عن فكرة مركزية تظهر مقدرة على التركيز والتنظيم وتدل على وعي كامل بالمتلقي في عالقته بغرض وبموضوع 

 الكتابة، مطوًرا مهاراته الكتابية من خالل مراحل الكتابة )ما قبل الكتابة، المسودة، المراجعة(، لتحرير النص.

 ".أن يُنتج المتعلّم نصوًصا سردية ومعلوماتية وإقناعية ووصفية وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة اللغوية" 

 ، )وغيرها من المصادر؛ ليُنتج وينشر عمالً كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين.أن يستخدم المتعلّم التكنولوجيا،بما فيها) اإلنترنت 

 نحو  أن يُظهر المتعلّم فهما لمواد مسموعة،ويتواصل مع اآلخرين مقدًما المعلومات والنتائج المدعومة باألدلة إلقناع المستمعين واستمالتهم

 الموضوع مستخدًما اللغة العربية الفصيحة.

 في النقاشات مع معلميه وزمالئه، مكيّفًا كالمه وفقًا لمجموعة متنوعة من السياقات والمهام التواصلية، مظهًرا إجادته  أن يُشارك المتعلّم

 للّغة العربية الفصيحة.

 .أن يستخدم المتعلّم الوسائل الرقمية في العروض البصرية للتعبير عن المعلومات، ويفهم المادة المعروضة من خالل هذه الوسائط 

  يكتسب المتعلّم مفردات من خالل احتكاكه بمواقف غنيٍَّة لغويًّا.أن 

 .أن يُفسر المتعلّم المفردات الجديدة من خالل سياقاتها المختلفة 

 .ي المتعلّم معجمه اللُّغوي بالمصطلحات في مجاالتها العلمية والحياتيّة  أن ينّمِّ

 ف المتعلّم  المفاهيم النَّحويَّة والصرفيّة و  يستخدمها استخداًما صحيًحا.""أْن يتعرَّ
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 .أن يكتب المتعلّم الكلمات والجمل مراعيًا قواعد اإلمالء والترقيم 

 .ِّقها، ويُوّظفها في إنتاجه اللغوّي  أن يتعّرف المتعلّم المفاهيم البالغية، ويتذوَّ

II.  

RESOURCES: 
 

 

 . الكتاب المدرسي 
 .كتاب المعلّم 
  العربية.الوثيقة الوطنيّة لماّدة اللّغة 
 .اإلنترنت 

III.  

COURSE OUTLINE: 
 

Semester 1: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 بأخالقنا نسمو  1

  القرآن الكريم : اإلحسان إلى الوالدين 

  قصة : أعظم نعمة 

 ) من تجارب الحياة ) شعر 

 ) كن أنت ) نص معلوماتي 

  صناعة السينما 

  الحال 

 : آمال ذهبت مع الريح  نص سردي 

 

 

 مدرسة الحياة  2

 ) يوم الشهيد ) شعر 

  قصة : مسافر بالدرجة الثالثة 

 حديث النخيل 

  التمييز 

  معلوماتي ( من أجل نمط عيش صحي ( 

  تقرير بحثي 

 التنمية المستدامة 3

 قصيدة الشمس 

 ) البالغة ) التشبيه المفّصل 

  الثالثيّةمصادر األفعال 

 ) مصادر األفعال غير الثالثيّة ) الرباعيّة والخماسيّة 
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  دخول همزة االستفهام على الكلمات المبدوءة بهمزة

 قطع.

Semester 2: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 العلم واالبتكار 4

 الحديث النبوّي الشريف 

 األفعال الخمسة 

 ) التشبيه المجمل ) بالغة 

 ) مقتطفات من رواية أصوات من ) تشيرنوبل 

 المفعول به 

 التعليم التقني والفنّي 

 العلوم واالبتكارات ليست حكًرا على أحد 

 عالمات الترقيم 

 التسامح والتعايش 5

  ّشعر ( هذا الكوكب األرضي ( 

 تباس ) بالغة (االق 

 الحال 

 المدينة الدامجة 

 ومحادثة كن سعيًدا ) استماع 

 عالمات الترقيم 

 فنون وآداب 6

 ) التضمين ) بالغة 

 تجربة الطيران 

  ّمصادر الفعل الثالثي 

  ّكتابة نّص تفسيري 

 دخول حرف الجّر على ما االستفهاميّة 

IV.  

GRADING: 
 

 

Grading Policy/ Assessment Tools:  
 

 االختبارات الشفهيّة 
 االختبارات التحريريّة 
 الطالب داخل الفصل أعمال 
 أنشطة الطالب الالصفيّة 
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Grade Distribution:  

Semester -1- Semester -2- 
Final Exam 

Assessment Points/Weight Assessment Points/Weight 

 8 إمالء 8 إمالء

30 

 7 قراءة 7 قراءة

 4 تحّدث 4 تحّدث

 4 استماع 4 استماع

 5 واجب 5 واجب

 5 محفوظات 5 محفوظات

 7 تعبير 7 تعبير

 5 مشاركة 5 مشاركة

 5 أنشطة 5 أنشطة

 20 اختبار قصير 20 اختبار قصير
 

Cross-Curricular Project(s): 
 الربط مع مادرة التربية اإلسالمية ) المشاركة في المناسبات الدينيّة عن طريق األنشطة واألبحاث ( -
 المناسبات القوميّة ( –الربط بماّدة الدراسات االجتماعية ) دراسة الشخصيات  -
 المسابقات ( –الربط مع ماّدة اللّغة اإلنكليزية من خالل ) الطابور الصباحي  -

 


